EKOLOGICKO
SPORTOVNÍ
KURZ
6. TŘÍDY

Začátek nového školního roku bývá pro žáky šesté třídy specifický tím, že se
zúčastní týdenního ekologicko-sportovního kurzu. V něm se nejen blíže seznámí
s metodami práce na druhém stupni školy, ale společnými aktivitami upevní i svůj
třídní kolektiv. Jak tento kurz šesťáci prožívali, si můžeme přečíst v následujících
příspěvcích.
Naše týdenní dobrodružství
začalo v pondělí 6. září odjezdem od
základní školy. Vyjeli jsme na kolech
v devět hodin s vědomím, že nás v první fázi čeká
dlouhá cesta na Krakovec. Naštěstí jsme v Zavidově
udělali zastávku na občerstvení (nákup nanuků) a
krátký odpočinek. Potom se pokračovalo až k hradu
Krakovci, kde se před časem natáčel dětský filmový
muzikál „Ať žijí duchové“ a také pohádka „Princ a
Večernice“.
Krakoveckou Chalůpku, jak bývá hrad někdy
nazýván, navštívily v rámci kurzu
všechny třídy před námi. A určitě
si každý stejně jako my říkal, jak
asi hrad vypadal ve své původní
kráse a kolik příběhů je s ním spojeno.
2

Po prohlídce Chalůpky
vedla naše další cesta v sedlech
kol až do Zvíkovce. Do kempu
Pohoda jsme dorazili asi ve tři
hodiny odpoledne. Bylo třeba
se ubytovat a seznámit se se
všemi náležitostmi. Než jsme
šli na večeři (holandský řízek
a bramborová kaše), stihli jsme
se ještě vykoupat.
Večer se nesl ve znamení
kolektivního sportu. Hráli jsme
přehazovanou a bingo a hodně
jsme se u toho bavili. Ani jsme nechtěli věřit tomu, že už se blíží večerka. V deset
hodin kemp ztichl, protože toho pohybu bylo hned první den až až.
Napsali Vojta Gasper a Honza Bouda

Úterní služba připadla na mě
(Adam) a Lukáše, a tak stručně napíšu,
co všechno jsme dnes dělali.
Hned po snídani začalo přírodovědné bádání. Pod lupou jsme zkoumali
stavbu rostlin a poznávali stromy. Bylo
to zajímavé, ale více nás bavila
následná střelba ze vzduchovky, tedy
aspoň kluky.
K přírodovědě jsme se vrátili po
obědě a poledním klidu. Na programu
bylo lovení vodních živočichů, povídání si o nich a také ekologické úvahy. Na to vše
pak večer navázala přednáška pana lesníka.
Závěrečnou tečku za dnem udělala
první chatka, která si pro nás připravila hru
„Tichá pošta.“ Pak se šlo spát.
Napsal Adam Černohlávek
Také středa začala
rozcvičkou, ranní hygienou,
úklidem chatek a snídaní (párek s chlebem,
hořčice a kečup). Každý se už těšil na loďky,
protože ty byly dnes v plánu.
Nejprve pro nás přijel svoz, který nás dopravil na místo, kam po chvíli přivezli
loďky. Oblékli jsme si vesty, chopili se pádel a poučeni o bezpečnosti vyrazili po
proudu řeky Berounky směrem ke Zvíkovci. Každý si to užíval a byla u toho i legrace.
3

Po návratu do kempu jsme se
vykoupali, nasvačili a pak se šli podívat
na rozhlednu. Šlo o vyhlídku na delší
dřevěné plošině, která se jmenuje (ta
vyhlídka) Na Plazích. Cestou tam i zpět
jsme poznávali různé houby a rostliny.
Ve zbytku dne jsme hráli hry a
sportovali až do večerky.
Napsala Laura Zelenková
„Kolům zdar!“ – tak znělo naše čtvrteční heslo. Vydali jsme
se totiž na cyklistický výlet ke Skryjským jezírkům v CHKO
Křivoklátsko. Protože to byla vyjížďka na několik hodin, vezli
jsme si obědy v podobě svačin s sebou.
Cestou se celá naše skupina zastavila
u velké váhy, aby se zvážila. Dohromady
jsme docílili hmotnosti 730 kilogramů. Pak
už se jelo bez přerušení až ke Skryjským
jezírkům. Je to moc hezké místo, které jsme
si prohlédli a kde si někteří neodpustili
procházku ve vodě. Zdrželi bychom se zde
déle, ale pan učitel Knapp nás nabádal, že
musíme pokračovat dál – do Skryjí.

V této známé obci jsme si nejprve dopřáli hranolky s tatarskou
omáčkou a pak se šli podívat do neméně známého muzea nesoucího
jméno francouzského paleontologa Joachima Barranda. V muzeu je
vystaveno mnoho zkamenělin z okolí Skryjí, zejména trilobitů.
Jednoho jsme si na památku vyfotografovali. Kdo však chtěl, mohl si
vlastního trilobita i najít na nedalekých vykopávkách.
Po návštěvě Skryjí nás čekala zpáteční cesta do kempu.
Zvládli jsme ji úspěšně, stejně jako celý dnešní den.
Napsal Matěj Kadeřábek
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Páteční
snídaně
byla skvělá!
Paní Martinka nám donesla
palačinky, po kterých se jen
zaprášilo. Jó, to se potom
sportovalo!
Ještě před odjezdem
ze Zvíkovce jsme rozehráli
turnaj, který zahrnoval hod
polenem, přeskoky švihadla,
skok z místa, přetahování
lanem, běžeckou štafetu a
přehazovanou. Zelený tým
nakonec vyhrál nad týmem
červeným, ale o to až tolik nešlo. Předávaly se diplomy a ceny a bylo znát, že něco
velkého pomalu končí.
Posledním obědem byl španělský ptáček s rýží, vývar a jahodový džus. Brzy
nato přijela Davidova maminka, aby nám odvezla naše kufry a zavazadla. My jsme se
rozloučili s paní servírkou Martinkou a kuchařkou Alenkou a v sedlech kol vyrazili
k domovu. Ke škole jsme přijeli kolem 17. hodiny. Rodiče už na nás čekali a jistě byli
pyšní na to, jak jsme kurz dobře zvládli. Děkujeme proto paní učitelce Vyletové, paní
učitelce Knappové a panu učiteli Knappovi, kteří se o nás celou dobu vzorně starali.
Napsala Laura Zelenková

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ KURZU
Počasí nám opět velmi přálo, program jsme splnili. Děkuji mamince Davida za
zajištění dopravy zavazadel na kurz a zpátky. Poděkování patří též panu Miroslavu
Pechovi z IC Lesů ČR Křivoklát za zajímavou přednášku o lese a myslivosti.
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Velké poděkování náleží rovněž majiteli kempu
Pohoda panu Martinovi Veselému za vstřícnost a
ochotu při zajišťování chodu kurzu, paní Aleně za
kuchařské umění, majitelům firmy Pe - Pa, kteří
nám za výhodných podmínek zapůjčili kánoe,
a krakovecké průvodkyni za zajímavé povídání o
hradu. Díky patří též tatínkovi Radka, který s námi
absolvoval zpáteční cestu na kole do Jesenice.
Nejpořádnější byla děvčata. Ve vědomostních testících si nejlépe vedli Laura
Zelenková, Honza Bouda a Vojta Gasper. Nejlepším střelcem se stal Matěj Kadeřábek.
Závěrem chci poděkovat všem zúčastněným. Poprvé v historii kurzu jsme jeli
všichni na kole a celkem jsme zdolali téměř 100 km, a to v nelehkém terénu. Kurz
probíhal v přátelské atmosféře. Děti byly ukázněné a do všech aktivit se se zájmem
zapojovaly.
Mgr. Vlastimila Knappová
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MEZINÁRODNÍ DEN BEZ AUT spadá do Evropského týdne mobility, který
je jednou z každoročních iniciativ Evropské komise.
Evropský týden mobility vyzývá evropské obce a města, aby v tomto časovém
úseku dbaly na tzv. udržitelnou dopravu, která se snaží minimalizovat svůj dopad na
životní prostředí. Za typické příklady takové dopravy je považována chůze, jízda na
kole, veřejná doprava nebo sdílení automobilů. Evropský týden mobility se pravidelně
koná třetí týden v září a končí Mezinárodním dnem bez aut.
MEZINÁRODNÍ DEN BEZ AUT je osvětovou akcí s cílem upozornit občany
na problematiku bující automobilové dopravy ve městech a její dopad na životy a
zdraví populace. Je známo, že právě doprava je významným původcem smogu a emisí
oxidu uhličitého. Den bez aut probíhá v Evropě jako každoroční jednodenní akce od
roku 2000.
V České republice koordinuje kampaň Evropského týdne mobility i Dne bez aut
Ministerstvo životního prostředí ČR. Smyslem kampaně je, aby se 22. září co nejvíce
lidí dobrovolně a veřejně zavázalo, že tento den nepoužije ke své přepravě automobil,
nýbrž jen veřejnou dopravu, jízdní kolo nebo vlastní nohy. Ve městech tak probíhají
turistické a cyklistické výlety, komentované procházky, bezpečnostní akce, semináře a
přednášky.
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Pravidelnými čtenáři Jeseníčku jsou Petr a Daniel
Makovští ze sedmé třídy. Oba kluci se nechali inspirovat
čtenářskou soutěží školního časopisu a sami začali pro
ostatní děti připravovat vlastní stránku s doplňovačkami.
Tyto doplňovačky jsou rovněž soutěžní, takže úspěšní
luštitelé budou za ně dostávat drobné ceny.
TAJENKY DOPLŇOVAČEK ODEVZDÁVEJTE JEJICH AUTORŮM → PÉŤOVI A DÁDOVI.
TERMÍN VYHODNOCENÍ BUDE VŽDY VČAS OZNÁMEN.

Zde je první ochutnávka:

1) Oživlá mrtvola
2) Jméno motýla z pohádky
„O makové panence“
3) Psí nos
4) Biblický partner Evy
5) Nepostradatelná část těla živočichů
6) Náplň plicích per

7) Spisovné pojmenování Honzy
8) Karel Čapek byl …
9) Praha je hlavní ……… České republiky
10) Mikuláše a anděla doprovází …
11) Předvánoční ozdobou bývá adventní …
12) 5.
13) Domácky „otec“
14) Velký vodní tok
15) Ranní jídlo
16) Domácky „praotec“
17) Násobit a …

Běžně používanou součástí žákovské výbavy je LEPIDLO. Napadlo vás někdy,
proč lepidlo lepí?
Mezi molekulami či atomy, z nichž se skládá každá látka, působí přitažlivé síly,
a to i v případě, že nenesou opačné elektrické náboje. To je také princip lepení, které je
obzvlášť účinné, když se molekuly lepidla a lepeného materiálu chemicky podobají.
Při lepení musí být lepidlo v tekuté formě, aby byl kontakt mezi částicemi materiálu co
nejlepší, zatímco po vyschnutí či vytvrdnutí musí mít v tenké vrstvě vhodné mechanické
vlastnosti, zejména pevnost a pružnost.
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ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 1/2021-2022:
1.- ZÁPALKOVÉ HLAVOLAMY
a)

b)

2.- SUDOKU

3.- ROZBITÁ SOŠKA
Ano, Jonáš si skutečně vymyslel báchorku o zloději,
který se k nim vloupal. A jak to policista poznal? Skla
brýlí se totiž při přechodu z teplé místnosti do
chladnějšího prostředí nezamlžují. Policista správně
vyhodnotil, že se touto historkou Jonáš snažil pouze
maskovat své vlastní provinění, protože se bál, že se
na něj manželka bude zlobit.

Součet: 1 + 9 +5 + 8 + 3 = 26

4.- HÁDANKA NA ZÁVĚR
Úterý

============================================================
Utvoř správné dvojice ČÍSLO‒PÍSMENO
podle vzoru 1‒e:
1)

Česko

a)

Dolar

2)

Švýcarsko

b)

Rubl

3)

USA

c)

Libra

4)

Polsko

d)

Euro

5)

Rusko

e)

Koruna

6)

Slovensko

f)

Forint

7)

Velká Británie

g)

Frank

8)

Maďarsko

h)

Zloty

3) Tento způsob léta zdá
se být poněkud nešťastný
a) Kulový blesk
b) S čerty nejsou žerty
c) Rozmarné léto

„MAREČKU, PODEJTE MI PERO!“ Tuhle
hlášku ze stejnojmenného filmu zná asi
každý. Dokážete přiřadit i ty následující?
1) Kakaová skvrna velikosti mexického
dolaru!
a) Limonádový Joe
b) Baron Prášil
c) Mrazík
2) Jé, vy jste moje sestra? Tak to je váš
tatínek taky netopýr?
a) Konec vodníků v Čechách
b) Čtyři vraždy stačí, drahoušku
c) Dívka na koštěti

4) A komu tím
prospějete, co?

5) Hujer, metelesku
blesku!

a) Tankový prapor
b) Pelíšky
c) Černí baroni

a) Marečku, podejte mi pero!
b) Jáchyme, hoď ho do stroje
c) Slunce, seno, jahody
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